Proč a jak zlepšit
pohodlí a zdraví
pacientů

U

vedení nových kontaktních čoček na trh nám poskytuje více
možností k převedení pacientů na výrobky s lepšími vlastnostmi.

Anna Sulley se ve svém článku zabývá výhodami převedení a zjišťuje, jak
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k němu přistupují kontaktologové z různých evropských zemí.
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Pacienti s kontaktními čočkami přicházejí na kontrolu. Neuvádějí žádné problémy.
Kontaktolog provede odpovídající úkony.
Pacient odchází. Známý scénář? Doufejme,
že ne zcela běžný. Nikdy dříve se nenaskytla
lepší příležitost poskytnout nositelům
kontaktních čoček nové výrobky s lepšími
vlastnostmi než při současné záplavě nových čoček a nových postupů.
Převést vaše pacienty na nové výrobky
může být stejně snadné jako jim nabídnout
poslední verzi jejich stávajících čoček nebo
zkrátit interval výměny. V mnoha případech
by mohlo být převedení na nové čočky
nebo způsoby nošení nejlepším řešením
jejich problémů. Zlepšení klinických vlastností, větší spokojenost pacientů, méně
neplánovaných kontrol a snížení rizika při
ukončení nošení – to jsou jasné výhody;
pro vaši praxi to však může znamenat i další,
na první pohled méně zřejmý přínos.
Nedávný výzkum trhu ukázal, že devět z deseti nositelů kontaktních čoček
s měsíční výměnou se zajímá o možnost
vyzkoušet nové čočky, které by jim poskytly
vyšší pohodlí, a téměř všichni z dotázaných
vyjádřili zájem o čočky, které by poskytly
jejich očím lepší zdraví.1 Při uvedeném
průzkumu, jehož se zúčastnilo 271 nositelů
hydrogelových čoček a 163 nositelů silikonhydrogelových čoček, bylo také zjištěno,
že více než dvě třetiny pacientů uvádějí

snižování pohodlí v průběhu měsíčního nošení, bez významného rozdílu mezi nositeli
hydrogelů a silikon-hydrogelů.
Většina nositelů také uvedla, že by
přivítala častější návštěvy u svého kontaktologa, pokud by jim aktivně doporučoval
kontaktní čočky, které by byly pohodlnější.
Poskytování lepších řešení z hlediska zdraví
očí je uváděno mezi hlavními kritérii, která
by navíc mohla zvýšit věrnost nositele jeho
kontaktologovi.
Jak tedy informují kontaktologové zákazníka o výhodách aktuálních novinek
v oblasti kontaktních čoček?
Abychom to zjistili, zeptali jsme se
17 evropských očních odborníků (tab. 1),
kteří pracují v rozdílných typech praxí,
na jejich přístup při převádění pacientů
na nové výrobky a požádali jsme je, aby se
s námi podělili o tipy na to, jak dosáhnout
růstu kontaktologického „byznysu“.
Jak nejlépe pacientovi představit možnost převedení na nový produkt?
Většina z dotazovaných kontaktologů
využívá k představení nových výrobků
návštěvu pacienta při kontrole. Při vyšetření ho informují o nejnovějším vývoji
a probírají s ním výhody nových možností.
Někteří však připravují aplikaci nejlepších
výrobků ještě dříve, než pacient vstoupí
do jejich praxe.
Francouzská oftalmoložka Dr. Stephane Rubolini-Fiat uvádí, že jejím prvním
cílem je doplnit si své vlastní znalosti
o novém výrobku a dobře se seznámit
s jeho vlastnostmi. Snaží se číst odborné
články o materiálech čoček a jejich interakci s roztoky a získané informace aplikovat
do praxe. Zapojuje se také do testování
nových čoček před jejich uvedením na trh,
což jí umožňuje kritičtější posuzování výhod výrobku. „Umožňuje mi to navrhnout
mým pacientům nové řešení ještě dříve,
než se začne běžně používat.“

Seznam kontaktologů
 Velká Británie

Adnan Malik, Middlesex
Craig Wilcox, Dorset
Ian Loveday, Hampshire

 Švýcarsko

Eduard Bosshard, Curych
Christian Gross, Curych

 Německo

Heiko Pult, Weinheim

 Francie

Dr. Stephane Rubolini-Fiat, Nice
Dr. Evelyne Leblond, Grenoble
Dr. Florence Jourdan, Marseille

 Itálie

Dr. Fabrizio Zeri, Řím
Rossella Fonte, Verona

 Španělsko

César Villa, Madrid
Fernando Hidalgo, Madrid
Joan Gispets Parcerisas, Barcelona

Pro další kontaktology jsou rozhodující
prezentační materiály a dobře poučený
personál. Švýcarský kontaktolog Eduard
Bosshard vystavuje ve své praxi plakáty
o nových výrobcích, chce povzbudit své
pacienty, aby o ně měli zájem. Bosshard
uvádí, že se ho často ptají: „Mohlo by to
být vhodné i pro mne?“ To mu umožňuje
informovat pacienta o výhodách, které
by ho mohly zajímat. Je také neústupný
v názoru na placení za vyzkoušení nových
čoček. „Pak se zákazníci cítí jako pokusní
králíci a rozčiluje je, že mají za náš ‚výzkum‘
ještě platit,“ uvádí.
Když se pacient dostaví ke kontrole,
je důležité zjistit, zda se u svých kontaktních čoček setkává s nějakými problémy.
Britský kontaktolog Ian Loveday uvádí jako
nejúspěšnější cestu k převedení na nové
výrobky předpoklad, že pacient má problémy se stávajícími kontaktními čočkami,
dokud se neukáže, že tomu tak není. Je

tab. 1

důležité pokládat otázky, které povzbudí
pacienta k tomu, aby uvedl jakékoliv problémy, se kterými se setkává, bez ohledu
na to, jak se mohou zdát malichernými.
„Je zcela běžné, že pacienti považují různé
příznaky za normální, dokud jim nesdělíte,
že tomu tak není.“
Loveday uvádí, že důraz na zjištění,
zda jsou skutečně stoprocentně spokojeni, umožňuje pacientům získat dojem,
že se o jejich problémy opravdu zajímáte.
Jsou pak více přístupní převedení na lepší
výrobky. Někdy je důležité uvést možnost
převedení na lepší výrobky při počáteční
fázi konverzace. Je totiž překvapivé, jak
mnoho pacientů se bojí kritizovat své
stávající kontaktní čočky, protože si myslí,
že bychom jim mohli poradit, aby jejich
nošení omezili nebo přerušili.
Španělský optometrista César Villa
má podobný přístup a vysvětluje: „Ptám
se svých pacientů, jaká omezení zjistili
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u svých čoček a co od nošení kontaktních
čoček očekávají.“ Pak doporučuji převedení
na nový materiál, který naplňuje tato očekávání. Francouzská oftalmoložka Evelyne
Leblond také hledá příčiny nespokojenosti
s nošením čoček a používá specifické otázky, které odhalí příznaky, jako je suchost
nebo zhoršení pohodlí na konci dne,
namísto prosté otázky, zda jsou pacienti
spokojeni. Varuje, že nespokojenost není
pacienty vždy spontánně uváděna.
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Diskutujete o nových výrobcích s každým, nebo pouze s vybranými pacienty?
Ideálně by při každé kontrole měly
být pacientovi poskytnuty informace
o nejnovějších pokrocích v oblasti kontaktních čoček. Není to však reálné vzhledem
k omezené době kontroly a narůstajícímu
počtu prováděných vyšetření. Oftalmoložka Florence Jourdan poskytla nejpřímočařejší odpověď na uvedenou otázku: „Závisí
to na tom, jestli stíhám, nebo ne.“
Obecně je však naše skupina rozdělena na ty, kteří diskutují o vývoji kontaktních
čoček se všemi nebo prakticky se všemi
pacienty, a na ty, kteří vybírají pacienty,
u nichž předpokládají, že by jim to mohlo
přinést užitek. Bournemouthský optometrista Craig Wilcox je nedílnou součástí prvního tábora: „Nové výrobky nabízím všem
vhodným pacientům. Jediným limitujícím
faktorem jsou parametry čoček.“ Někteří
zdůrazňují, že i když výsledkem není žádná
změna, přináší svůj užitek i vlastní diskuze.
Pro italského oftalmologa Fabrizia Zeriho
je typické, že se obecně pokouší diskutovat o nových výrobcích se všemi pacienty.
„Myslím si, že je to na odpovědnosti každého kontaktologa. Avšak nové výrobky
doporučuji důrazněji tehdy, pokud se
domnívám, že jsou důležité pro prevenci,
aby se přerušilo nošení čoček nebo pokud
mohou zlepšit určitý klinický nález.“
Loveday uvádí, že jeho technika anamnézy nevyhnutelně vede u většiny pacientů k diskuzi o nových výrobcích. I když
jsou pacienti stoprocentně spokojeni se
svým současným systémem, můžeme
vždy uvést možnost novějších výrobků,
aby byli informováni o vývoji na trhu
a abychom upevnili pocit, že dostatečně
pečujeme o jejich zrak. Bosshard souhlasí:
„Pro naše pacienty jsou u nás dostupné
nejnovější výrobky. Zahajujeme diskuzi,
i když výrobek pravděpodobně není pro
pacienta vhodný – je však možné, že
o něm bude mluvit se svými přáteli.“ Dr. Leblond doplňuje, že jeho pacienti oceňují
informace a často se při kontrolách sami
ptají: „Co je nového?“
Pro middlesexského optometristu
Adnana Malika je pečlivá anamnéza klíčová pro zjištění, zda by pacient přivítal
vyzkoušení nových čoček. Věnuje se tématu změny u většiny pacientů, ale snaží

se dále soustředit na ty, kteří se setkávají
s nepohodlím a lehce zhoršeným viděním.
Uvádí, že pacient, který je velmi spokojen
se svými stávajícími čočkami a nemá žádné problémy se zdravotním stavem oka,
nemá pocit, že by mu mohlo vyzkoušení
nových čoček přinést nějaký užitek.
Německý kontaktolog Heiko Pult také
postupuje obezřetně. S nabídkou aplikace
nových čoček přichází, pokud předpokládá, že může přinést zřejmé subjektivní
nebo objektivní výhody. Často zjišťuje, že
pečlivá anamnéza a zjištění příznaků vede
k doplňkovým prodejům. Vždy se ptáme
svých pacientů, zda se událo něco nového, co bychom o nich měli vědět: léčba,
zaměstnání, sport nebo koníčky. Často jim
můžeme prodat doplňkové sady čoček
na prázdniny, na lyžování nebo jachting.
Naším cílem je poskytnout jim nejlepší
čočky, které by vyhovovaly jejich potřebám. Cenné je, pokud rozhodnutí přichází
od pacienta a ne od nás, dodává Pult.
Další důležitou výhodou diskuze o nových výrobcích je to, že posiluje význam pravidelných kontrol, jak vysvětluje Dr. RuboliniFiat: „Říkám svým pacientům, že jsou velmi
důležité pravidelné roční kontroly, protože se
mohou objevit nové výrobky, které budou
více vyhovovat jejich potřebám.“
Jak uvádíte výhody čoček s lepšími
vlastnostmi?
Mnoho kontaktologů, se kterými jsme
mluvili, uvádělo význam pomocného
personálu při komunikaci se zákazníky o výhodách výrobků a zdůrazňuje
význam dobré informovanosti celého
týmu. Někteří však uvádějí, že klinické
záležitosti by měly být probrány ve vyšetřovně. Loveday s tím souhlasí, ale uvádí,
že podpůrný personál může být užitečný
i jiným způsobem. Například před vlastní
schůzkou může někdo z personálu přiložit
pár nových zkušebních čoček k záznamu
pacienta, který používá starší typ čoček.
Tyto kontaktní čočky nemusí být pro pacienta vhodné a nemusí být vydány, ale
účinkuje to jako připomínka a šetří to čas
kontaktologa.
Při přímé komunikaci s pacientem
používají kontaktologové různé postupy
diskuze o potřebě převedení na lepší výrobky. Craig Wilcox směřuje svou diskuzi
k jedné nebo k více ze čtyř potenciálních

výhod: zdraví, pohodlí, pohodlné používání a kosmetické vlastnosti. Španělská
kontaktoložka Joan Gispets Parcerisas
uvádí, že její přístup je individuální: „Je to
opravdu jednoduché u těch pacientů, kteří
nejsou zcela spokojeni s pohodlím nebo
mají další příznaky a nálezy – u nich pouze
vysvětlím, že vlastnosti nového výrobku
mohou zlepšit to, co není úplně v pořádku.
Ty pacienty, kteří jsou se svými čočkami
spokojeni, poučím, že je mým cílem jim
poskytnout nyní i v budoucnosti ten nejlepší způsob nošení čoček. Cílem změny
tedy není zlepšit pohodlí, ale předejít
možným komplikacím v budoucnosti.“ Fernando Hidalgo souhlasí a dodává:„Poučuji
pacienta o střednědobých výhodách.“
Francouzští oftalmologové, kteří byli
součástí skupiny odborníků, se při doporučování nových výrobků soustřeďují spíše
na zdraví než na výhody z hlediska životního stylu. Dr. Rubolini-Fiat vždy svým pacientům uvádí lékařské důvody pro výměnu
čoček a říká: „Vaše problémy mohou být
vyřešeny těmito čočkami, protože umožňují lepší dodávku kyslíku, lepší smáčivost
atd., nebo pomocí těchto nových čoček
mohou být vaše příznaky minimalizovány.“
Marseilleská kontaktoložka Florence Jourdan používá podobnou taktiku: „Vysvětlím
výhody propustnosti pro kyslík a časté
výměny a také diskutuji o době nošení
a bezpečnosti.“ Evelyne Leblond používá
pragmatičtější přístup, přirovnává kontaktní čočky k autu: „Jste pravděpodobně
spokojeni se svým Renaultem Clio, já vám
však navrhuji vyzkoušet stejné auto s ABS
a posilovačem řízení a řekněte mi, jestli se
nebudete cítit bezpečněji – a stejné je to
s vašima očima.“
Někteří kontaktologové kladou důraz
při demonstraci jednotlivých případů
na používání vizuálních informací. Např.
Dr. Zeri ukazuje obrázky ilustrující výhody
konkrétních čoček při vlivu na fyziologii
oka, jako je ústup limbální hyperemie
nebo neovaskularizací při převedení z tradičních hydrogelových čoček na silikonhydrogelové. Také rád využívá výsledky
výzkumu při vysvětlování výhod nových
výrobků. Pro Pulta je video-štěrbinová
lampa výborným nástrojem, pomocí kterého předvádí pacientům diskutovanou
problematiku. Důležité je poučení, při
kterém používá jednoduché věty, jež lze

jednoduše pochopit, jak uvádí. Pokud si
pacient není jistý výhodami, Pult nabídne
dvoutýdenní vyzkoušení nové čočky
na jednom oku při současném nošení
původní čočky na druhém oku. Villa je
dalším kontaktologem zdůrazňujícím
výhody, které může pacient sám vnímat
nebo snadno pochopit – klidnější oči
a delší dobu pohodlného nošení.
Kontaktologové mohou o výhodách
výrobku hovořit různým způsobem, ale
téměř všichni souhlasí s tím, že pacienti
jsou nakloněni myšlence výměny za lepší
výrobky a ocení radu. Podle našich zkušeností všichni oceňují možnost diskuze
o převedení na nové výrobky, pokud je vedena pozitivním informativním způsobem
a nepřejde do direktivního a obchodnické-
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Jak plánujete kontrolu při převedení
na lepší výrobky?
Převedení stávajících nositelů na nové
čočky normálně znamená objednání
na zkušební aplikaci a další kontrolu. Nyní,
kdy má mnoho praxí rozsáhlou škálu čoček
skladem, je možné převedení při běžné
kontrole a v některých případech může
být pacient kontaktován po telefonu nebo
e-mailem, nebo může být instruován
o samostatném nahlášení jakýchkoliv problémů s novými čočkami. Podle naší studie
se postupy liší v jednotlivých zemích.
Všichni tři britští kontaktologové uvádějí, že dávají přednost převedení při
kontrole než znovu pacienta zvát. Loveday
tvrdí, že výrazné zvýšení ceny jeho práce
v posledních letech umožnilo delší kontroly,
které mu umožňují diskutovat o nových výrobcích a převést na ně pacienta při jedné
návštěvě. Pokud proběhlo převedení bez
komplikací, je podle Malika potřebná jedna
kontrola, jinak jsou nutné dvě – jedna pro
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ho způsobu, uvádí Loveday. Jednou z největších chyb, se kterou se v praxi setkáváme,
je to, že pacient, který nemá žádné příznaky,
nechce lepší výrobek – nebo ještě hůře, že
ani nechce, aby mu byl nabídnut.
Další zdůrazňují, že nabídka nejlepších
možných výrobků má dobrý vliv na jejich
image i image jejich praxe. Dr. RuboliniFiat např. uvádí, že pacienti si uvědomují
její znalosti o kontaktních čočkách a váží
si toho, když je specialistkou v této oblasti.
Dr. Leblond pozoruje, že jeho vážnost zvyšuje to, že předvede svou kompetentnost
a aktuální informovanost. „Často mi říkají,
že jsou rádi, protože jim nikdo jiný zatím
nenabídl něco nového.“ Italská optometristka Rosela Fonte má podobný názor:
„Zákazníci vnímají, že jsem profesionálka,
která dělá to nejlepší pro jejich zdraví
a pohodlí.“
Menší část kontaktologů však zjišťuje,
že ne všichni nositelé čoček vítají nabídku
převedení. Dr. Zeri uvádí, že někteří dávají
přednost tomu nic neměnit, ačkoliv většina je připravena zvážit používání čoček
s lepšími vlastnostmi. Podle Villy závisí
reakce pacienta na vlastnostech jeho stávajících čoček a na tom, jak je na nošení
čoček závislý. Jak uvádí, většina pacientů
se zajímá o možnost převedení na čočky,
které by zlepšily příznaky suchého oka.

aplikaci a následující pro kontrolní vyšetření.
Wilcox preferuje převedení při kontrole
a kontrolní vyšetření po jednom týdnu.
Malik a Wilcox dávají jednoznačně
přednost jedné kontrole, pokud čočky
pacient nosí. Malik konstatuje: „Péče
o pacienta je mou prioritou. Proto rád
vidím každého pacienta a slyším jeho
názor na nové čočky a pro sebe si chci
ověřit, jak působí na jeho oči ve srovnání
s předchozími čočkami.“ Loveday naopak
uvádí, že žádá pacienta o to, aby přišel
na kontrolu pouze tehdy, pokud má
zájem o převedení na jiný výrobek, ale
jinak pouze telefonuje nebo mailuje, aby
zjistil, zda pacient nemá s novými čočkami
počáteční problémy.
U dalších kontaktologů závisí to, zda
domluví kontrolu, na tom, jestli musí být

objednány zkušební čočky. Pokud má
Gross čočky skladem, převede pacienta
okamžitě, jinak určí zvláštní termín. Gispets
Parcerisas je jediným členem studie, který
běžně sjednává pro převedení na nové
čočky zvláštní kontrolu.
Většina kontaktologů, se kterými jsme
mluvili, kontroluje pacienta nosícího nové
čočky, existují však i výjimky. Dr. Leblond
například převádí pacienta a píše recept
při běžné kontrole, ale netrvá na kontrolním vyšetření, pouze u speciálních
čoček, jako jsou RGP nebo multifokály.
Říkám svým pacientům: „Zavolejte, pokud
budete mít nějaké problémy. Průměrně
mám jeden telefonát za tři měsíce.“
Dr. Rubolini-Fiat kontroluje pouze pacienty, kteří mají klinické problémy se svými
předchozími čočkami, jako jsou keratitida,
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uvádí Joan Gispets Parcerisas, „ale předpokládám, že jedním z dlouhodobých efektů
je snížení rizika úplného vysazení čoček.“

Některé možnosti k převedení nositelů
kontaktních čoček
Konvenční hydrogely

Silikon-hydrogely

1. generace silikon-hydrogelů

2. generace silikon-hydrogelů

Konvenční výměna

Jednorázové

Měsíční výměna

Dvoutýdenní výměna

Jednorázové

Jednodenní jednorázové

Jednodenní jednorázové

Jednodenní jednorázové se zvýšeným pohodlím

Jednodenní jednorázové

Jednodenní jednorázové silikon-hydrogelové

Denní nošení

Flexibilní nebo prodloužené nošení

Sférické + brýle

Bifokální/multifokální

Monovision

Bifokální/multifokální

Sférické

Torické

Tuhé, plynopropustné (RGP)

S vysokým Dk

RGP

Torické RGP

Bez ochrany proti UV záření

S ochranou proti UV záření

Čiré čočky

Barevné čočky

Víceúčelové roztoky (MPS)

MPS se zvýšeným pohodlím

tab. 2

CLPC nebo alergie. „U dalších pacientů
očekávám telefonát s reakcí na jejich
nové čočky. Pokud se cítí dobře, posílám
jim nový předpis,“ vysvětluje.
Jaký vliv má převedení na lepší výrobky
na váš obchod?
Používání nejlepších kontaktních
čoček má mnoho výhod pro pacienty,
ale přináší to i zjevný zisk z obchodního
hlediska, a to nejen díky vyššímu obratu.
Loveday patří k těm, kdo jako jeden z plusů
aktivního doporučování nových výrobků
uvádí vyšší věrnost pacienta jeho praxi.
Vnímá to jako nezbytnost pro úspěšnost
svého podnikání: „Jsme rádi, pokud naši
pacienti od nás dostávají ty nejlepší
informace a pokud jim poskytujeme ty
nejlepší výrobky. Nebude tomu tak, pokud
je přestaneme na tyto nejlepší dostupné
výrobky převádět. Velká část nových klien-
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tů se o nás dozvěděla od našich pacientů,
kteří měli problémy s kontaktními čočkami, jež byly vyřešeny převedením na čočky
s lepšími vlastnostmi,“ dodává.
Fonteho zkušenosti jsou obdobné.
„Pacienti vyprávějí o mé praxi a sdělují
jiným, jaký jsem typ kontaktologa. Někteří
z těchto lidí jsou dřívějšími neúspěšnými
nositeli kontaktních čoček, kteří mohou
usoudit, že by za mnou mohli přijít a vyzkoušet čočky znovu.“
Gross uvádí, že dodržování kontrol je
u jeho pacientů velmi časté, protože jim
poskytuje zpětnou vazbu a další informace
o čočkách, které používají. Vědí, že pokud
můžeme zlepšit pohodlí při nošení jejich
čoček, uděláme to. Jeho curyšský kolega
Bosshard uvádí další čím dál důležitější
důvod pro posilování loajality: „Pacienti
mají menší tendenci nakupovat jinde
nebo na internetu.“ Pro další účastníky
studie je důvodem pro pravidelné převádění na lepší výrobky udržení nošení
kontaktních čoček.„Nemám přesné údaje,“

Ze kterých čoček a na které v současné
době nejčastěji převádíte a proč?
Při dostupném velkém množství kontaktních čoček a různých způsobů nošení
se nabízí dostatek možností k převedení
na lepší výrobky (tab. 2). Ptali jsme se každého účastníka studie na jeho současné
preference. Bez ohledu na typ praxe
kontaktologové dávají nejčastěji přednost
převádění pacientů z konvenčních hydrogelů na silikon-hydrogelové čočky. Většina
uvádí jako důvod propustnost pro kyslík,
avšak ti, kteří převádějí z první na druhou
generaci silikon-hydrogelů, také uvádějí
vlastnosti, jako jsou vyšší ohebnost (nižší
modulus), lepší smáčivost a pro pacienty
největší výhodu – pohodlí. Ian Loveday
shrnuje svou současnou strategii takto:
„Nejčastěji převádím pacienty z hydrogelových na silikon-hydrogelové čočky kvůli
zlepšení zdraví a pohodlí.“
Malik uvádí, že všechny své pacienty
s měsíčními hydrogely převedl na silikonhydrogely. „Pokud pacient nosil kontaktní
čočky pravidelně a po dlouhou dobu,
poskytnu mu možnost vyzkoušet silikon-hydrogelové čočky, dokonce i když
nosil jednodenní jednorázové čočky.
S pacientem projdu výhody a nevýhody
různých možností a materiálů.“ Hidalgo je
dalším kontaktologem, který doporučuje
převedení nositelů jakýchkoliv jednorázových čoček na silikon-hydrogely. A ve své
weinheimské praxi převádí Pult své pacienty s čočkami typu RGP na měkké čočky
s vysokým Dk.
Avšak vysoká propustnost pro kyslík
není v žádném případě jediným aspektem. Fonte uvádí, že dává přednost
výběru ze silikon-hydrogelových nebo
biomimetických čoček. Účastníci studie
také často doporučují jednodenní jednorázové čočky, ať už z klinických důvodů,
nebo z důvodu snadného používání.
Villa a Blond upozorňují na problémy
spojené s roztoky pro péči o kontaktní
čočky, které jsou důvodem k převedení
na jednodenní čočky. Villa také zjistil, že
je možné převést pacienta ze sférických
na torické čočky: „Je zajímavé, jaký prospěch, v tomto případě z hlediska vizu,

můžeme získat i u malého astigmatismu
převedením na torické čočky.“ Loveday
také převádí pacienty s nízkým astigmatismem kvůli zlepšení vizu na novou
generaci torických čoček.
Jaké je vaše hlavní přání z hlediska dalšího podstatného zlepšení kontaktních
čoček?
Pokud byly uvedeny současné preference účastníků studie, jaký výrobek by měl
vzniknout v nejbližší budoucnosti? Názory
byly téměř stejnoměrně rozděleny mezi silikon-hydrogelové jednodenní jednorázové
čočky a multifokální čočky s lepšími vlastnostmi, především s výběrem vzdálenosti
zaostření do blízka. Oba tyto typy čoček by
si přála Dr. Rubolini-Fiat, argumentovala tím,
že uživatelé jednodenních jednorázových
čoček mohou tyto čočky nosit po dlouhou
dobu v průběhu dne, i když se jedná pouze
o příležitostné nositele, a zvýšená propustnost pro kyslík oproti hydrogelům může
být pro ně výhodná. Z naší studie vyplývá
i podpora nových silikon-hydrogelových
designů pro vysoké hypermetropy, vysoké
astigmatiky a presbyopy.
Objevily se náznaky, že kontaktologové by přivítali další zlepšení v technologii
materiálů. Pro Pulta by mělo být dalším
podstatným zlepšením vyřešení problémů
s nepohodlím a suchýma očima, které
podle něho současné materiály dosud
neřeší. Fonte by také rád viděl menší interferenci se stabilitou slzného filmu. Dva
ze tří španělských kontaktologů, se kterými
jsme mluvili, Villa a Hidalgo, si přejí pohodlné a bezpečné čočky pro prodloužené
nošení. Hidalgo zmiňuje mezi žádoucími
vlastnostmi antimikrobiální aktivitu. Přes
všechna svá přání týkající se budoucích
inovací mají kontaktologové již v současnosti mnoho možností nabídnout svým
pacientům čočky s lepšími vlastnostmi.
Nadcházející měsíce přinesou ještě více
možností výběru s dalšími zlepšeními
vlastností výrobků a novými postupy.
Společnost Johnson & Johnson Vision
Care ohlásila první jednodenní jednorázové silikon-hydrogelové čočky na světě
poskytující pohodlí, vysokou propustnost
pro kyslík a pohodlné používání, a to vše
v jedněch čočkách.
Řiďte se deseti hlavními tipy kontaktologů z celé Evropy (tab. 3) tak, abyste

z toho měli prospěch vy i vaši pacienti
při převádění na lepší kontaktní čočky
a poznáte výhody, které z toho vyplývají
pro vaši praxi.
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tab. 3

Deset hlavních tipů pro úspěšné
převedení pacientů na lepší výrobky
 Zajistěte, abyste byli vy i váš personál vždy seznámeni s nejnovějšími pokroky v kontaktologii.
 Nepředpokládejte, že jsou vaši pacienti spokojeni, pokud neudávají
žádné problémy se svými současnými kontaktními čočkami.
 Využívejte pečlivou anamnézu k odhalení specifických příznaků.
 Probírejte nové výrobky se všemi pacienty, i když jsou spokojeni
se stávajícími čočkami.
 Ptejte se jich na jejich požadavky vyplývající z pracovního a životního stylu.
 Zdůrazňujte význam pravidelných kontrol pro zajištění nošení
nejlepších čoček.
 Získejte pomoc podpůrného personálu při identifikaci potenciálních kandidátů k převedení.
 Při nabízení nových výrobků spojujte vlastnosti s odpovídajícími
výhodami.
 Při předvádění výhod převedení používejte vizuální pomůcky.
 Nikdy nepředpokládejte, že si pacient nemůže dovolit výrobky
s lepšími vlastnostmi.
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